ПОТОЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
У ІV КВАРТАЛІ 2014 РОКУ
На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2011 року №1110 “Питання
реформування Національної академії державного управління при Президентові України”, а
також з метою забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на
2012-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 та
відповідно до “Плану дій Національної академії державного управління при Президентові
України на 2012-2015 роки” упродовж IV кварталу 2014 року зусилля колективу НАДУ при
Президентові України були спрямовані на проведення заходів щодо реалізації основних
напрямів її діяльності.
І. ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Для забезпечення переорієнтування змісту навчальних програм на основі
компетентнісного підходу відповідно до Національної рамки кваліфікацій, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 “Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій”, та з метою посилення практичної орієнтації
освітніх процедур:
 запроваджено нову навчальну дисципліну “Елітознавство” у варіативної складової
навчальної програми підготовки магістрів державного управління за спеціальністю
“Парламентаризм та парламентська діяльність”;
 включено у модулі одинадцяти програм підготовки магістрів галузі знань “Державне
управління” вимоги та рекомендації, які визначені Угодою про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Зміни передбачено в межах діючих нормативних і варіативних
дисциплін. Процес імплементації нових матеріалів навчальних модулів заплановано на ІІ
квартал 2015 року;
 розроблено структуру варіативної складової оновленої магістерської програми
“Державне управління” та структури і переліку загальних компетентностей випускників
даної навчальної програми (відповідно до основних завдань професійної діяльності
державних службовців);
 розроблено структуру і перелік спеціальних програмних компетенцій випускників
магістерських програм за спеціальностями галузі знань “Державне управління”;
 включено у структуру магістерських робіт слухачів обов’язкове дослідження питань з
проблематики європейської інтеграції України;
 актуалізовано склад рецензентів магістерських робіт, контрольні кваліфікаційні
завдання та перелік питань до державного іспиту слухачів випуску 2015 року напряму
магістерської підготовки “Державне управління”.
2.
Для
забезпечення
оптимального
поєднання
навчального
процесу
з підготовки фахівців у галузі знань “Державне управління” з фундаментальними та
прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління:
 опубліковано наукові розробки за результатами науково-дослідних робіт, що
виконувалися в рамках комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве
самоврядування”;
 видано друком:
1

 монографії: “Державно-правове регулювання: економіка і ціни”, “Державноуправлінські нововведення: теорія, методологія, практика”, “Інституційні механізми
капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор’я”, “Капіталізація економіки
регіонів України”, “Організація надання послуг: теорія, методологія, практика”, “Технологія
управління соціальними проектами”;
 навчальні посібники: “Державне регулювання зайнятості”; “Нормування праці”,
“Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування”, “Прогнозування розвитку
територій. Бюджетне прогнозування”, “Розвиток організаційно-правового механізму
управління системою державних закупівель на конкурсних засадах”, “Формування ДПП в
системі професійного навчання державних службовців”, “Управління трудовим
потенціалом”;
 збірник методичних матеріалів “Застосування інтерактивних технологій у галузі знань
“Державне управління”;
 збірники інформаційно-аналітичних та науково-методичних матеріалів з питань
атестації кадрів вищої кваліфікації: “Довідник з питань атестації наукових кадрів вищої
кваліфікації (галузь науки “Державне управління”)”, “Фахівці у галузі науки “Державне
управління” (за спеціальностями)”, “Наукові фахові видання України з державного управління: вимоги до публікацій та правила їх оформлення”;
 енциклопедичний словник “Освіта дорослих”;
 № 1/2014 та № 2/2014 журналу “Науково-інформаційний вісник з державного
управління”;
 підготовлено до друку:
 монографії: “Гуманізація публічної служби в Україні: науково-практичні засади”,
“Інформаційна складова державної політики та управління”, “Кризи сучасного суспільства та
геополітична стратегія держави: управлінський вимір”, “Концептуальні засади
реформування системи регіонального управління”, “Новітні виклики у відносинах України
та ЄС”, “Подальше реформування охорони здоров’я в Україні”, “Прийняття рішень та їх
реалізація в публічному управлінні”, “Підготовка управлінських кадрів в Україні (19172014 рр.)”, “Профілі професійної компетентності посадових осіб органів державної влади”,
“Технологія управління соціальними проектами”, “Управління інноваційним розвитком на
місцевому рівні”;
 підручники: “Державна політика і демократичне урядування: становлення та
взаємовплив”, “Ділова українська мова”, “Електронне урядування”, “Етика державного
управління”, “Кадрова політика та державна служба”, “Проектний підхід у сфері публічного
управління”, “Філософія державного управління”, “Шляхи реформування та механізми
взаємодії державної політики і демократичного урядування”;
 навчальні посібники: “Громадянське суспільство та публічна політика: тенденції
розвитку та основні проблеми взаємовідносин”, “Еволюція поглядів на єдиний світ та
процеси інтеграції”, “Європейські стандарти соціогуманітарного розвитку: сутність та
можливості застосування в Україні”, “Механізми державного управління внутрішнім ринком
України в умовах інтеграційних процесів”, “Механізми реагування на загрози національним
інтересам України: практичні аспекти оцінювання ефективності”, “Модернізація державного
управління та публічна політика”, “Основи стратегії суспільного розвитку”, “Ресурсний
потенціал регіону”, “Стратегічна екологічна оцінка”, “Теоретико-методологічні та практичні
аспекти державної кадрової політики в Україні”, “Управління трудовим потенціалом
посадових осіб місцевого самоврядування”, ч. 2;
 № 3/2014 та № 4/2014 журналу “Науково-інформаційний вісник з державного
управління”;
 випуск 6/2014 Інформаційного дайджесту досліджень у галузі державного управління;
 підготовлено науковцями Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії 3 наукових продукти за результатами виконання НДР за комплексним
науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування”;
 проведено низку науково-комунікативних заходів: 12 науково-практичних
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конференцій, 4 відеоконференції, 8 науково-методологічних семінарів, 13 “круглих столів”,
2 панельні дискусії, прес-конференція, пресова дискусія, семінар-тренінг, тематична
експозиція, комунікативна кампанія, науково-освітня виставка, виставка-презентація
діяльності та досягнень Національної академії, виставка видань та диктант національної
єдності.
3. Для активізації застосування сучасних інтерактивних форм навчання:
 запроваджено у навчальний процес підготовки магістрів державного управління
сучасні дидактичні методи (метод “сандвіча” (як базовий), ділові та рольові ігри, імітаційні
вправи, індивідуальний тренінг тощо), зокрема, при викладанні навчальних дисциплін
“Державна регіональна політика”, “Основи регіонального управління”, “Маркетинг
території”, “Інструменти територіального розвитку”, “Місцевий економічний розвиток”,
“Управління якістю надання послуг”, “Антикризовий менеджмент в регіональному
управлінні”, “Стимулювання економічного розвитку регіону”, “Інновації в регіональному
управлінні”, “Public Management та процеси децентралізації в Європі”, “Місцеве
самоврядування в зарубіжних країнах” тощо;
 актуалізовані заняття із застосуванням інноваційних форм навчання для дисциплін
програм підготовки магістрів державного управління;
 започатковано проведення практичних занять з використанням Facebook у
дистанційному центрі Національної академії (case study);
 проведено виїзні практичні заняття в органах державної виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування та державних установах для слухачів Інституту державної служби
та місцевого самоврядування Національної академії;
 сформовано бази даних слухачів Національної академії шляхом застосовування
спеціального програмного забезпечення (інтегрованого у Систему дистанційного навчання
“Прометей”) для тестування слухачів в рамках навчального процесу з дотриманням вимоги
їх авторизації та наступного впровадження елементів дистанційного навчання: всі слухачі
Національної академії пройшли відповідне тестування з використанням зазначеного
програмного забезпечення;
 проведено для слухачів ІІ курсу факультету підготовки магістрів державного
управління спеціалізації “Регіональне управління” і студентів ІІ та V курсів факультету
соціально-економічного управління Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії виїзні практичні заняття у вищих органах державної влади
України (м. Київ), Харківській обласній державній адміністрації та Харківському
господарському апеляційному суді;
 удосконалено роботу інтернет-порталу Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії, зокрема його більш адаптовано до практичної
діяльності закладу та для потреб користувачів серед науковців, слухачів, працівників органів
державної влади і органів місцевого самоврядування, забезпечено вільний доступ до
тематики магістерських робіт, захищених продовж 17 років функціонування закладу тощо.
4. З метою викладання авторських курсів авторитетними вітчизняними та іноземними
політиками, державними діячами, вченими та експертами проведено низку тематичних
зустрічей та лекцій за участі іноземних та вітчизняних фахівців. Відеоматеріали понад 20 цих
науково-практичних заходів для більш широкого ознайомлення слухачами та іншими
зацікавленими особами розміщено на офіційному веб-сайті Національної академії.
Довідково:
Проведено тематичні зустрічі із:
 Вайрою Віке-Фрейберга, Президентом Латвійської Республіки (1999-2007 рр.);
 Бартошем Шотою, головним експертом Департаменту вищої освіти та контролю
Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща, експертом проекту Європейського
Союзу з інституційного розвитку Twinning “Підтримка розвитку державної служби в
Україні” (Республіка Польща);
 Ельханом Шахін оглу, керівником Центру політичних досліджень "Атлас"
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(Азербайджанська Республіка);
 Ханнесом Шрайбером, керівником політичного відділу Представництва Європейського
Союзу в Україні;
 Юрієм Рубаном, керівником Головного департаменту з питань гуманітарної політики
Адміністрації Президента України;
 Володимиром Рубаном, генерал-полковником, керівником Центру гуманітарної допомоги
по звільненню полонених та заручників у зоні АТО;
 Євгеном Бистрицьким, виконавчим директором Міжнародного фонду “Відродження”,
завідувачем відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України.
Проведено відкриті лекції:
 Кевіном Траверс-Хілі, фахівцем зі стратегічних комунікацій; експертом проекту ЄС з
інституційного розвитку Twinning “Підтримка розвитку державної служби в Україні”;
 Лєшеком Мелібрудою, польським бізнес-психологом, бізнес-консультантом, радником
Міністра науки та вищої освіти Республіки Польща (2011 - 2012 рр.), радником-експертом та
тренером Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща;
 Павелом Мікусеком, речником Міністерства охорони навколишнього середовища
Республіки Польща; експертом проекту ЄС з інституційного розвитку Twinning “Підтримка
розвитку державної служби в Україні”.
5. Для зміцнення зв’язків навчального процесу з практикою державного управління,
вдосконалення організації стажування слухачів та викладачів НАДУ при Президентові
України у відповідних державних органах, провідних навчальних і наукових центрах
України та інших держав:
 організовано закордонне стажування у рамках співробітництва із зарубіжними
навчальними закладами та організаціями-партнерами 13 слухачів (Турецька Республіка,
Республіка Польща, Грузія), 3 аспірантів (Французька Республіка, Королівство Швеція), 1
докторанта (Королівство Швеція), 10 наукових та науково-педагогічних працівників
(Республіка Польща, Королівство Швеція, ФРН, Киргизька Республіка), 3 державних
службовців (Азербайджанська Республіка, Королівство Нідерланди, Італійська Республіка,
Республіка Польща);
 створено науково-практичні майданчики спільно з 27-ми громадськими організаціями
для проведення слухачами активної дослідницької та практичної діяльності з проблем
менеджменту виборчого процесу;
 проведено звітні конференції за підсумками стажування слухачів денної форми
навчання Національної академії в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування у 2014 році. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо результатів
стажування слухачів Національної академії та її регіональних інститутів видано окремою
збіркою;
 здійснено опитування слухачів та студентів І курсу Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії щодо впливу профорієнтаційної
роботи у соціальних мережах на вибір ними спеціальності.
6. З метою посилення вимог до оцінювання і контролю успішності навчання слухачів, а
також роботи викладачів, зокрема з використанням сучасних моделей навчання:
 схвалено Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних
працівників закладу (рішення Науково-методичної ради Національної академії від 12 грудня
2014 року № 45);
 здійснено анкетування слухачів першого та другого курсів денної форми навчання за
спеціальностями галузі знань “Державне управління” у рамках моніторингу якості
викладання навчальних дисциплін та актуалізації рейтингу викладачів у 2013-2014
навчальному році;
 проведено контроль якості навчальних занять фахівцями Львівського регіонального
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інституту державного управління Національної академії, за результатами якого проведено
відповідний аналіз та надано рекомендації щодо підвищення якості навчальних занять.
7. З метою чіткого забезпечення навчального процесу з підготовки кадрів вищого і
середнього управлінських рівнів:
 затверджено заходи із забезпечення високих показників вступної кампанії 2015 року з
прийому на навчання слухачів за програмами підготовки магістрів державного управління
шляхом скоординованої взаємодії з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціям та підприємницькими структурами;
 запроваджено нові форми робочих навчальних програм підготовки магістрів
державного управління відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.
ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ
ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування здійснюється відповідно до основних завдань діяльності закладу та
виконання Плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого
самоврядування та їх кадрового резерву на 2014 рік (далі – План-графік). План-графік
погоджено Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України,
Національним агентством України з питань державної служби.
У звітному періоді у Національній академії та її регіональних інститутах підвищили
кваліфікацію 2333 слухача, з них за професійними програмами – 293 слухача, за програмами
тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів – 2040 слухачів. Зокрема, в
Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії підвищили
кваліфікацію 1236 осіб, що становить 137,3 % виконання Плану-графіка (900 осіб). За
професійними програмами пройшли навчання 259 слухачів, за програмами тематичних
короткострокових семінарів – 977 слухачів.
Регіональними інститутами державного управління Національної академії відповідно
до Плану-графіка упродовж звітного кварталу 2014 року підвищено кваліфікацію 1097
особам, з них за професійними програмами – 34 особам, за програмами тематичних постійно
діючих семінарів – 14 особам, за програмами тематичних короткотермінових семінарів –
1049 особам.
Таблиця

НАДУ та РІДУ
ІПККК НАДУ
ДРІДУ
ЛРІДУ
ОРІДУ
ХРІДУ
Разом РІДУ
Всього

Професійні
програми

Програми
тематичних
постійно діючих
семінарів

259
11
20
0
3
34
293

14
14
14

Програми
тематичних
короткотермінових
семінарів
977
173
389
280
207
1049
2026

Разом

1236
198
409
280
210
1097
2333

Для забезпечення ефективності навчального процесу в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено моніторинг якості підвищення
кваліфікації: за оцінкою слухачів рівень задоволеності навчанням становить 99,6%. Зокрема,
слухачами відзначено достатньо високу спрямованість занять на розвиток їх професійної
компетентності, якими передбачено оволодіння інформацією про зміни у законодавчих,
нормативно-правових актах і шляхи їх впровадження, засвоєння знань і формування вмінь.
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Це, своєю чергою, забезпечує здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в
умовах системних змін і реформ в Україні, як на центральному, так і місцевому рівні.
Довідково:
Протягом звітного періоду з метою підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування для зазначених осіб проведено лекції, тренінги,
тематичні зустрічі з елементами тренінгу тощо. Заняття проводили, зокрема: К.Ващенко –
Голова Національного агентства України з питань державної служби, д.політ.н.;
О.Литвиненко – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,
д.політ.н., проф., с.н.с., заслужений діяч науки і техніки України; В.Яловий – заступник
керівника Апарату Верховної Ради України, к.держ.упр.; В.Борденюк – керівник Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, д.ю.н., проф., заслужений
юрист України; заслужений діяч науки і техніки України; В.Колісніченко – заступник
керівника Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування Апарату Верховної Ради України; С.Савченко – радник першого заступника
Голови Адміністрації Президента; І.Руснак – перший заступник Міністра оборони України,
д.воєн.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України; В.Негода – перший заступник
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, заслужений архітектор України та інші.
У звітному періоді у рамках підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу
стосовно впровадження законів, інших нормативно-правових актів України. Зокрема,
проведено низку занять щодо проблем введення у дію нового законодавства про державну
службу.
Довідково:
З метою інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження законів, інших
нормативно-правових актів України для керівників структурних підрозділів центральних,
місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування проведено
тематичні зустрічі: “Регіональна та кадрова політика держави в умовах реалізації програми
“Стратегія реформ – 2020” (І.Гончаренко, завідувач відділу реформування Адміністрації
Президента України; Реалізація Закону України “ Про очищення влади ” (Д.Димов,
заступник директора Департаменту з питань люстрації – начальник відділу забезпечення
організації проведення перевірок, передбачених положеннями Закону України “Про
очищення влади” Міністерства юстиції України), “Децентралізація влади в Україні та
реформа місцевого самоврядування” (В.Негода, перший заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, заслужений
архітектор України), “Реалізація державної політики з питань забезпечення діяльності у
сфері європейської інтеграції” (Н.Гнидюк, директор Урядового офісу з питань європейської
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, к.держ.упр.), “Реалізація державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” (С.Шаршов, заступник директора
Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України), “Реалізація національної антикорупційної стратегії та її інституційне
забезпечення” (С.Яременко, завідувач сектору експертизи та забезпечення контролю за
виконанням антикорупційного законодавства Департаменту юридичного забезпечення
Секретаріату Кабінету Міністрів України), “Сучасна кадрова політика в органах місцевого
самоврядування та органах державної влади в контексті реалізації “Стратегії реформ – 2020”
(В.Яловий, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, к.держ.упр., заслужений
працівник промисловості України), “Визначальні напрями політичного, гуманітарного та
соціального розвитку держави” (В.Яблонський, заступник директора Національного
інституту стратегічних досліджень, к.і.н., доц.), “Проблемні питання застосування Закону
України “Про засади запобігання і протидії корупції” (Н.Серьогіна, доцент кафедри
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соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів Державної
служби зайнятості України, к.ю.н., доц.) та інші.
З метою надання роз’яснень щодо впровадження нового законодавства про державну
службу проведено тематичні зустрічі, лекції, тренінги, зокрема: “Сучасна кадрова політика в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування” (К.Ващенко – Голова
Національного агентства України з питань державної служби, д.політ.н.); “Адміністративна
відповідальність державних службовців: поняття та особливості” (І.Куровська – завідувач
сектору забезпечення наукової діяльності інституту законодавства Верховної Ради
України, к.ю.н.); “Дисциплінарна відповідальність суддів” (Р.Павленко – дисциплінарний
інспектор служби дисциплінарних інспекторів секретаріатів Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, к.ю.н.) тощо.
Проведено роботу з надання закладам системи підвищення кваліфікації методичної,
консультативної допомоги, у тому числі щодо вивчення кращого досвіду роботи галузевих
закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій.
Довідково:
У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми
державного управління на сучасному етапі державотворення”, яка відбулась у Волинському
обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,
фахівцями Національної академії здійснено надання працівникам закладів системи
підвищення кваліфікації методичної та консультативної допомоги щодо питань
організаційних аспектів і інноваційного розвитку професійного навчання державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах
децентралізації державної влади і реформування місцевого самоврядування.
Проведено ІІ тур обласного конкурсу “Кращий працівник місцевого самоврядування”
на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії
спільно із Харківською обласною радою.
ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-методична діяльність НАДУ при Президентові України була спрямована на
посилення ролі у координації науково-дослідної роботи в науковій галузі “Державне
управління” та формування теоретико-методологічних засад реалізації державної кадрової
політики. Зокрема з метою:
1. Активізації роботи у сфері наукового супроводу розвитку загальнонаціональної
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування, а також щодо участі у науковому супроводі
реформ у різних сферах державного управління:
 на замовлення Херсонського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій та Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Одеської обласної державної адміністрації у рамках виконання госпрозрахункових науководослідних робіт Одеським регіональним інститутом державного управління Національної
академії відповідно розроблено:
 рекомендації щодо реалізації окремих пріоритетів комплексного розвитку регіону та
критерії їх впровадження у практичну діяльність;
 інформаційно-аналітичну базу даних із 42 показників розвитку суб’єктів малого і
середнього підприємництва в Одеській області у туристичній галузі та схему районування
території області з визначеними зонами перспективного розвитку туристичних дистанцій.
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2. Підвищення ефективності наукових досліджень із проблем модернізації
державного управління, його кадрового забезпечення, зокрема, через налагодження чіткої
системи планування, експертизи, контролю якості та впровадження результатів
таких досліджень, проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних
конференційз проблем державного управління та місцевого самоврядування:
 представлено звіти та наукові продукти науково-дослідних робіт завершених у
2014 році керівниками авторських колективів зазначених досліджень;
 затверджено пріоритетні напрями та тематику наукових досліджень, а також орієнтовні
теми науково-дослідних робіт і тематика наукових видань за результатами їх виконання
(наказ Національної академії від 03.12.2014 № 295 “Про формування тематичного плану
наукових досліджень на 2015 рік”);
 проведено щорічну науково-практичну конференцію за міжнародною участю
“Підготовка фахівців у галузі знань “Державне управління”: вимоги до змісту та
відповідність сучасним викликам”;
Довідково:
Партнерами та організаторами наукового зібрання спільно із Національною академією
державного управління при Президентові України виступили Національна академія
педагогічних наук України, Національне агентство України з питань державної служби,
Проект міжнародної технічної допомоги “Розбудова спроможності до економічно
обґрунтованого планування розвитку областей та міст України” (Проект РЕОП), Проект
“Реформа управління на сході України” Німецького Товариства Міжнародного
Співробітництва (GIZ).
У роботі конференції взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти Лілія Гриневич, Голова Національного агентства України з питань державної
служби Костянтин Ващенко, перший віце-президент Національної академії педагогічних
наук України Володимир Луговий, представники Адміністрації Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, експерти в галузі
державного управління, керівники вищих навчальних закладів України, в яких здійснюється
підготовка фахівців за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, представники
громадських організацій.
 проведено науково-практичну конференцію “Публічне управління: шляхи розвитку”;
Довідково:
Конференцію організовано спільно із Національним агентством України з питань
державної служби, проектом ЄС Twinning, проектом ПРООН в Україні “Інтеграція положень
Конвенції Ріо у національну політику України”.
У науковому зібранні взяли участь заступник постійного представника ПРООН в
Україні Ініта Пауловіча, народний депутат України, співзасновник громадської Ініціативи
"Реанімаційний пакет реформ" Ганна Гопко, Голова Національного агентства України з
питань державної служби Костянтин Ващенко, постійний радник проекту Європейського
Союзу із інституційного розвитку Twining “Підтримка розвитку державної служби” Пьотр
Кульпа, міський голова м. Славутич Володимир Удовиченко, завідувач кафедри публічного
адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного
університету ім. С. Кузнеця Наталія Гавкалова, науково-педагогічні працівники
Національної академії та Дніпропетровського, Львівського, Одеського регіональних
інститутів державного управління, аспіранти, докторанти, слухачі Національної академії.
 проведено науково-практичні конференції регіональними інститутами державного
управління Національній академії, зокрема:
 VІІ щорічну науково-практичну конференцію “Теорія та практика державної служби”
– Дніпропетровським регіональним інститутом;
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 VІІІ Регіональну науково-практичну конференцію за міжнародною участю “Проблеми
управління соціальним і гуманітарним розвитком” – Дніпропетровським регіональним
інститутом;
 V міжнародну науково-практичну конференцію “Сталий розвиток територій:
проблеми та шляхи вирішення” – Дніпропетровським регіональним інститутом;
 науково-практичну конференцію “Управління інноваційним розвитком території” –
Дніпропетровським регіональним інститутом;
 науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми державного управління та
місцевого самоврядування” – Дніпропетровським регіональним інститутом;
 щорічну науково-практичну конференцію за міжнародною участю “Модернізація
системи державного управління: теорія та практика” – Львівським регіональним інститутом;
 Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю
“Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід” – Одеським
регіональним інститутом;
 проведено Першу щорічну науково-освітню виставку “Публічне управління XXI”,
приурочену до Всесвітнього дня науки Харківським регіональним інститутом державного
управління Національній академії.
Довідково:
Захід здійснено у рамках щорічної науково-практичної конференції Національної
академії за міжнародною участю “Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та
розвиток магістерських програм у галузі знань “Державне управління” з метою демонстрації
досягнень, сучасних розробок і можливостей галузей освіти і науки “Державне управління”,
поширення інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління.
3. Удосконалення системи навчання аспірантів і докторантів, переорієнтування
тематики дисертацій з урахуванням пріоритетівта стратегії розвитку держави:
 розроблено та презентовано пріоритетні напрями розвитку системи підготовки
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з державного управління;
 визначено пріоритетні напрями досліджень у сфері державного управління на 2014 рік
відповідно до актуальних потреб держави та суспільства в наукових і практичних розробках;
 узгоджено теми дисертаційних робіт осіб, зарахованих до докторантури та аспірантури
Національної академії та регіональних інститутів у 2014 році, із пріоритетними напрямами
досліджень галузі науки державного управління;
 забезпечено кафедри Національної академії та її регіональних інститутів “Анотованим
бібліографічним списком докторських і кандидатських дисертацій, захищених в Україні з
державного управління”.
4. Формування та ведення бази даних стосовно наукових та експертноаналітичних досліджень з актуальних питань державного управління, місцевого
самоврядування здійснено оновлення і комплектування сукупних інформаційнобібліотечних фондів виданнями наукової та освітньої галузі “Державне управління” та
проведено системну роботу щодо забезпечення функціонування і наповнення бази даних
Електронної бібліотеки “Повнотекстова база даних Національної академії” електронними
версіями друкованих видань. Загальна кількість повнотекстових електронних версій
друкованих наукових, навчально-методичних видань Національної академії станом на 31
грудня 2014 року – 750 електронних записів.
IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Активізовано консультативно-дорадницьку діяльність Національної академії шляхом
використання її кадрового потенціалу та наукових досліджень щодо вдосконалення роботи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема:
 проведено наукову експертизу та надано пропозиції до проектів законів України “Про
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державну службу”, “Про співробітництво територіальних громад”, “Про право
територіальних громад на об’єднання”, “Про внесення змін до Закону України “Про органи
самоорганізації населення”;
 підготовлено науково-експертний висновок та надано пропозиції до проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії реформування
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до
2017 року”;
 розроблено пропозиції щодо: організаційно-правових засад співробітництва
територіальних громад, його стимулювання та контролю (для Комітету з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України); заходів із реалізації
європейської інтеграції України у рамках розробки механізмів стабілізації та модернізації
державного управління в Україні; удосконалення паспортів спеціальностей галузі науки
“Державне управління:”; галузевої рамки кваліфікацій та професійно-кваліфікаційних
стандартів в освітній та науковій галузі “Державне управління”; напрямків діяльності та
орієнтовної структури Координаційної ради з питань розвитку галузі науки “Державне
управління”; товарних груп, актуальних для розвитку експорту до країн ЄС (для Одеської
обласної державної адміністрації); утворення Регіональної ради реформ (для Одеської
обласної державної адміністрації);
 розроблено для посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників
бізнес-спільноти й неурядових організацій пілотну навчальну програму за напрямом
“Місцевий економічний розвиток” у рамках реалізації міжнародного проекту “Місцевий
економічний розвиток міст України” (МЕРМ, Україна-Канада);
 підготовлено рекомендації органам державної влади та органам місцевого
самоврядування щодо пріоритетних напрямів державної політики у сфері місцевого
самоврядування (за результатами обговорення у рамках проведеного круглого столу за
міжнародною участю “Реформи в місцевому самоврядуванні” основних векторів розвитку
вітчизняного місцевого самоврядування, визначення специфіки його сучасного стану та
перспективних наслідків реалізації реформ у сфері місцевого самоврядування та
децентралізації влади);
 взято участь у розробці Зеленої книги з електронного урядування в Україні директором
Інституту вищих керівних кадрів А. І. Семенченко та здійснено її обговорення у чотирьох
регіонах України – Дніпропетровському, Чернігівському, Волинському та ІваноФранківському (за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”);
 взято участь у розробці комплексної програми розвитку Харківської області до
2020 року фахівцями Інституту Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії, зокрема науковців закладу долучено до роботи
відповідної робочої групи Харківської обласної державної адміністрації.
З метою посилення взаємодії з Національним агентством України з питань державної
служби погоджено із зазначеним центральним органом виконавчої влади:
 планові обсяги державного замовлення та державного контракту на підготовку
магістрів у галузі знань “Державне управління” на 2015 рік;
 проект Плану-графіка навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування та їх кадрового резерву на 2015 рік;
 бюджетні запити на 2015 рік щодо реалізації регіональними інститутами державного
управління Національної академії Обласних цільових програм підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2015 році.
З
метою
активізації
співпраці
та
розширення
взаємовідносин
із зарубіжними і міжнародними інституціями, зміцнення позитивного іміджу Національної
академії у світовому освітньому просторі, а також залучення відповідної технічної та іншої
грантової допомоги:
 проведено робочі зустрічі керівництва Національної академії з міжнародними
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партнерами щодо обговорення питань співробітництва.
Довідково:
Відбулись зустрічі з такими міжнародними партнерами: Крістіаном Шьоненбергером,
Надзвичайним та Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації в Україні; Яном
Паствою, директором Національної школи державного управління Республіки Польща
(KSAP); Хуаном Мануелем Вiлапланом Лопесом, політичним аташе Представництва
Європейського Союзу в Україні, радником з питань захисту прав людини та іншими;
 підписано угоду про співробітництво між Національною академією і Бакинським
державним університетом (Азербайджанська Республіка);
 підписано меморандум про взаєморозуміння між Національною академією і Інститутом
державного управління Туреччини та Близького Сходу;
 взято участь президента Національної академії Ю. В. Ковбасюка у:
 IV Бакинському міжнародному гуманітарному форумі з питань гуманітарних
проблем, перспектив та викликів XXI століття в умовах глобалізованого світу (м. Баку,
Азербайджанська Республіка);
 нараді керівників шкіл державного управління країн-членів Європейського Союзу
DISPA в рамках конференції “Державне управління, орієнтоване на зростання: роль
навчання” (м. Рим, Італійська Республіка);
 здійснено візит директора Інституту вищих керівних кадрів Національної академії
С. А. Романюка до Міністерства адміністрації та цифровізації Республіки Польща, під час
якого ознайомлено представників корпусу вищих державних службовців Польщі із
діяльністю Національної академії, зокрема із місцем і роллю закладу у підготовці державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань електронного
урядування;
 взято участь у науковому симпозіумі Вищої школи економіки та права (м. Берлін,
Німеччина) науковцями Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії;
 проведено зустріч професорсько-викладацького складу та слухачів Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії з Генеральним
консулом Республіки Польща в Харкові Станіславом Лукасіком.
 у рамках міжнародних проектів проведено:
 Всеукраїнський семінар-тренінг за міжнародною участю “Формування громадянських
компетентностей у державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування”
у рамках швейцарсько-українського проекту “Розвиток громадянських компетентностей в
Україні” (DOCCU);
 панельні дискусії “Захист та забезпечення прав людини: український та зарубіжний
досвід” і “Європейський досвід впровадження антидискримінаційної політики: уроки для
пострадянського простору” у рамках проекту ЄС за програмою Жана Моне “Підвищення
популярності та привабливості європейських студій в Україні” (кафедра Жана Моне) та за
підтримки програми Європейського Союзу “Навчання впродовж життя”;
 тренінг та дебати з питань децентралізації влади в Україні за участю керівників
органів місцевого самоврядування Харківського регіону на базі Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії у рамках міжнародного проекту
“Польський досвід системних змін. Практичні імплікації для України”.
З метою забезпечення публічності роботи Національної академії державного
управління при Президентові України:
 здійснено висвітлення інформації про діяльність навчального закладу через mass-media,
на офіційному веб-сайті і профілях у соціальних мережах Facebook, Twitter, Youtube.
Зокрема, на офіційному веб-сайті закладу було розміщено 105 інформаційних повідомлень
про заходи і події, що відбулися упродовж звітного періоду. Щомісяця здійснюється
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розповсюдження інформаційного видання “Дайджест Національної академії державного
управління при Президентові України”;
 взято участь науково-педагогічними працівниками Національної академії у аналітичних
програмах на теле- та радіоканалах України, серед яких “Перший національний”, “5 канал”,
“Ера”, “Рада”, “СТБ”, “1+1”, “Новий канал”, “112 канал”, “Радіо Ера FM”, “Українське
радіо”, “Промінь” тощо, та підготовлено публікації, виступи, інтерв’ю, коментарі у
друкованих засобах масової інформації та інтернет-виданнях (“Урядовий кур'єр”, “Голос
України”, “Віче”, “Юридична газета”, “Україна Молода”, агентство УКРІНФОРМ, “UBR”,
“Ризики на завтра”, “Відкриті очі” та ін.).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65
“Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”, наказу
президента Національної академії від 20 лютого 2014 року № 60 “Про заходи економії
бюджетних коштів в 2014 році” розроблено комплексні заходи та введено режим економії
енергоспоживання і енергоносіїв під час опалювального сезону. Водночас, Національною
академією та її регіональними інститутами своєчасно і в повному обсязі підготовлено
об’єкти закладу для їх експлуатації у осінньо-зимовий період та забезпечено підтримання
належного експлуатаційно-технічного стану будівель та інженерних мереж.
Колектив Національної академії продовжує роботу щодо вдосконалення
загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців. Проблемно-орієнтований аналіз діяльності буде представлений у
наступних інформаційних аналітичних матеріалах.
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